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Wstęp

Zdarza się nieraz, że powiedzenie czegokolwiek gwarą w toku ja 
kiejś rozmowy odbierane jest jako dowcipne. Gwarowe przysłowia, 
gwarowe pointy rozbawiają swoim brzmieniem, niekiedy dosadnością 
-  w kontraście z eufemizującym językiem ogólnym, a także niekon
wencjonalną racjonalnością. Czy służy to pozycji gwary? Czasem tak, 
zwłaszcza jeśli to na przykład gwara góralska, nobilitowana już przez 
jej inteligenckich młodopolskich miłośników, czasem nie, jeśli to pro
sta, gruba, twarda, jak  zwykło się ją  określać, tzw. gwara śląska2 (tak 
zwana gwara śląska, ponieważ zgodnie z przyjętą w Polsce terminolo
gią gwara to język małego obszaru, termin podrzędny w stosunku do 
dialektu; winno się więc mówić o jednej z gwar śląskich lub o dialekcie 
śląskim en bloc).

Gwara wydaje się śmieszna przede wszystkim osobom jej nieznają- 
cym, co nie dziwi, gdyż śmieszą różnicami fonetycznymi, słowotwór

1 J. C h ris ta , Szkoła furganio, tuplikowanie-tłumaczenie A. R o czn io k , Warszawa 
2005.
2 Znamienne, że np. pod krótką recenzją książki K. Kutza, jako pierwsze pojawiły się 
następujące opinie: 1) Antypieron: „W moim przekonaniu. Gwara śląska jest wyjątkowo 
paskudna. A zrozumienia dla narodowości mam zero. [...] Ślązaków uważam za Pola
ków. A gwara niechby sobie umarła wraz z dziadkami” (www.kafeteria.pl/przykawie/ 
obiekt.php?id_t=322 14 VII 2005); 2) giga: ,ja  tez nie łubie slaskiej gwary,choc miesz
kam na slaskujest trudna i ma taki twardy akcent,a slazacy to rzeczywiście dziwny naro- 
d,patrza na siebie wilkiem i z sasiadem gotowi do walki o byle co,ale sie rodzina trzyma- 
ja  i nic złego o sobie powiedzieć nie dadza,chocby nie wiem co, hardzi sa i zatwardziali” 
[pisownia oryginalna] (ibidem).

http://www.kafeteria.pl/przykawie/


150 ARTUR CZESAK

czymi i leksykalnymi systemy językowe blisko spokrewnione, na przy
kład język czeski użytkowników języka polskiego -  i odwrotnie. Dzięki 
temu zjawisku swoje miejsce w genologii dowcipów m ają „tłumacze
nia” -  autentyczne i wyśmiewające -  terminów i zwrotów, na przy
kład z polskiego na czeski („mam pomysł” -  mam napad, „wiewiórka” 
-  drevni kocur, „Zaczarowany flet” -  Zahlastana fifulka3, „Proletariusze 
wszystkich krajów, łączcie się!” -  Hole dupki, hop do kupki!4 itp.).

Pomysł, aby przy okazji wznawiania popularnych w latach 70. i 80. 
komiksów o Kajku i Kokoszu Janusza Christy wydać również wersje 
„gwarowe” i w języku regionalnym, wydaje się oczywisty i gwarantują
cy dowcipny efekt. Sprawdził się on w przypadku Asteriksa i Obeliksa, 
których przygody można czytać nie tylko w wielu uznanych językach, 
ale także w językach/dialektach/gwarach, których istnienie lub samo
dzielność bywają z różnych powodów podawane w wątpliwość, a mia
nowicie po asturyjsku, alzacku, antwerpsku, argentyńsku, badeńsku, 
bawarsku, berlińsku, bretońsku, dtisseldorfsku, fryzyjsku, gandawsku, 
hesku, kolońsku, korsykańsku, kreteńsku, limbursku, mozelsko-fran- 
końsku, palatynacku, południowo tyrolsku, sasku, styryjsku, szwabsku, 
szwajcarsku, walencku, westfalsku, w iedeńsku...5

W Polsce ukazały się w 2005 r. Na latowisku (Na wczasach) po 
kaszubsku i Szkoła furganio {Szkoła latania) po Śląsku, a w 2006 r. 
Ogromniasto gońba ( Wielki turniej) w tłumaczeniu na , język  góralski” . 
W niniejszym tekście zajmiemy się śląskim tłumaczeniem, dokonanym 
przez Andrzeja Rocznioka.

Tłumacz jest przede wszystkim liderem Związku Ludności Naro
dowości Śląskiej, od kilku już lat toczącym boje z sądami wszystkich 
szczebli o zarejestrowanie swego stowarzyszenia. Niewykluczone, 
że dowcip wyostrza korespondencja ludzi, którzy m ów ią że czują się 
Ślązakami, z sądami, które odpisują że nie ma takiej możliwości, aby 
ktoś mógł deklarować narodowość śląską mimo że w spisie powszech
nym uczyniło tak 173 tysiące obywateli RP. Taka narodowość ponoć 
obiektywnie nie istnieje6 ponieważ nie ma jej w wykazie mniejszości

3 Jak by to było po czesku..., http://83.19.189.18/dev/main.php7sicN473 24 X 2004.
4 www.lol.mrk.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=6l&Ite- 
mid=96.
5 www.asterix-obelix.nl/manylanguages/collection.html.
6 Np. w Republice Czeskiej istnieje.

http://83.19.189.18/dev/main.php7sicN473
http://www.lol.mrk.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=6l&Ite-
http://www.asterix-obelix.nl/manylanguages/collection.html
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narodowych i etnicznych, a nie ma jej w takowym wykazie, bo nie 
uwzględniono deklaracji ze spisu powszechnego, ponieważ jest aksjo
mat, że nie ma narodowości śląskiej itd., oby nie ad infinitum1. Andrzej 
Roczniok próbuje też swych sił jako poeta, otrzymał wyróżnienie za 
śląską trawestację wiersza Michaiła Lermontowa8. Indagowany, dekla
rował, że literatem się nie czuje, a pisze z przyczyn ideowych i politycz
nych, w czym wydaje mi się podobny do XIX-wiecznych słowiańskich 
budzicieli tożsamości i dumy narodowej, którzy także bywali historyka
mi, działaczami społecznymi, literatami, wydawcami i księgarzami (na 
przykład Karol Miarka).

Historyczne tlo i „przymus śmieszności”

Szkołę furganio  należy umieścić na tle półtorawiekowej już tra
dycji przekładania literatury „wysokiej” na mowę ludu górnośląskie
go. W XIX wieku Schillera przekładał niejaki dr Haase9. Przekłady te 
uważane były albo za parodie ośmieszające polską gwarę śląską albo 
za zapis przemian sytuacji językowej w industrializujących się Prusach, 
przyczynek do historii wielokulturowości, bilingwizmu i jako gemisch- 
te Dialekt, albo wręcz za przykład literackiego awansu gwary, porów
nywalny z rozwojem literatury kaszubskiej czy z działalnością transla- 
to rskąna przykład S. Witkiewicza na Podhalu10. Same tytuły broszurek 
dra Haasego świadczą o świadomości, że jest to twórczość niekonwen
cjonalna, a język docelowy nie jest „normalnym” językiem  literackim 
— Ten „Kam pf z  tem D rachem ”, bardzo pieknoł, ale straśnie gruźliwoł 
boika od  Schillera, tak na spas w popsutem języku polskim ubersetzo- 
wanoł przez Dr. Haase w Szczecinie (Stettin) czy Ta Rankawica lod  
Pana Schillera, ubersetzowanoł przez Dr. Haase, pierwej we Wołczynie

7 Zob. np. Związek Ludności Narodowości Śląskiej w dokumentach, oprać. A. R o cz 
niok , Zabrze 2006.
8 A. R oczn iok , Chmury, [w:] Pokłosie roboty poetyckiej po ślonsku, red. K. G a łu sz 
ka, Ruda Śląska 2005, s. 32.
9 Teksty wydawane w latach 1868-1889, współcześnie zebrane w Tak na spas iibersetzo- 
wane. Doktora Haasego żartobliwe spolszczenia poezji niemieckiej, oprać. P. O b rą c z 
ką, Opole 2002.
10 P. O brączka , Słowo wstępne, [w:] Tak na spas..., s. 18-19.
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(fragm.: A król jeno  palcem winkuje, I I I  a u f sie ten zwinger thuuje, II 
A z niego lew nieli byk II Wyłazipoleku ja k  smyk)n.

W  dwudziestoleciu międzywojennym i w PRL gwara służyła czę
sto rozbawianiu śląskiej publiczności, ale zarazem familiamość i pro
stolinijność poczciwych Ślązaków budowały ich stereotyp jako ludzi 
dość ograniczonych. Ludyczne wątki eksponował m.in. radiowy Klub 
Masztalskiego, a współcześnie wiele krytycznych głosów podnosi się 
przeciwko prezentowaniu kultury śląskiej wyłącznie w wersji biesiad
nej oraz w krzywym zwierciadle serialu komediowego Święta wojna. 
W tego typu tekstach przeważa interdialekt, obficie czerpiący z polsz
czyzny ogólnej.

W latach 80. XX wieku popularność, i to nie tylko na Górnym 
Śląsku, zyskiwały „tłumaczenia” klasyki literackiej, na przykład Pawia 
i Gawła Fredry pt. Uwe i Wili, a nawet przebojów polskiego rocka, na 
przykładautobiografii zespołu Perfect12 czy Jolka, Jolka Budki Suflera13.

Obecnie tradycja takich translacji kontynuowana jest na przykład 
w regionalnym kalendarzu archidiecezji katowickiej, gdzie co roku 
ogłasza się konkurs na „przekład” „z naszego na blank nasze” humo
rystycznej klasyki polskiej, na przykład Pana Hilarego, Samochwały 
czy Stasia Pytalskiego, zwykle osadzanych w lokalnym górnośląskim 
kontekście, także topograficznym14. Koniecznie należy też wspomnieć

11 Por. F. Schiller: Und wie er winkt mit dem Finger, II Auftut sich der weite Zwinger, // 
Und hinein mit bedachtigem Schritt II Ein Lówe tritt; A. Mickiewicz: Król skinął palcem, 
zaczęto igrzysko, II Spadły wrzeciądze; ogromne lwisko // Zwolna się toczy.
12 Miołech 10 lot ja k  żech w 3 klasie siot II Boch na belfra pedziol szwob II Nowe łachy 
mioł to w nich zaroz w bała groł II A bo zaś na hołda szoł II Sznóra z praniym ściep 
potym krykom dostoł w łeb IIToch przez tydziyń cięgiym spoi (odpis krążący na interneto
wych listach mailingowych).
13 Dorka, Dorka pamietosz, ja k  jo  ci przoł II Jak jo  gupioł za tobom ja k  pies II Jo żeniaty 
był s Emom i ciegiem ją p ro ł II cołki geltag przepijoł na eks! (www.genesis.net.pl/REQ:- 
-Jolka,-Jolka_45133 .html).
14 Np. Na osiedlu w Bykowinie / /  miyszko jedyn taki synek (A ndrzej z By ko w iny, Py- 
tok, [w:] Śląski Kalendarz Katolicki „Z tej ziemi" na rok 2005, Katowice 2004, s. 195), 
lub Przi szosyji do Rybnika II Spotkosz Wrazidly Stanika II Kery, ja k  wczas sie obudzi II 
Pyto sie sztyjc mondrych ludzi... (E. S okó ł-G alw as, Przi szosyji..., [w:] Śląski Kalen
darz..., s. 197).

http://www.genesis.net.pl/REQ:-
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sukcesy na śląskich scenach gwarowych wersji Ożenku Gogola i Zemsty 
Fredry15, a także niewątpliwy fenomen przyjmowanej przez wielu Ślą
zaków z entuzjazmem (ale i salwami śmiechu, a niekiedy zażenowa
niem) Biblii Slązoka Marka Szołtyska16.

Tekst, norma, tradycja -  między dialektem a językiem

Śląszczyzna A. Rocznioka w Szkole furganio  od tradycyjnych za
pisów różni się nie tylko grafią, ale także składnią i w pewnym stopniu 
słownictwem. Przeciętnemu odbiorcy rzuca się w oczy nieobecność li
ter ę i ą oraz zastosowanie znanej z alfabetu czeskiego litery u, oddają
cej śląskie tzw. o pochylone, głoskę pośrednią między o a u. Znaku tego 
używa się w dialektologicznych zapisach fonetycznych. Rozwiązanie to 
uważam za niekontrowersyjne, choć z różnych stron podnoszone bywa
ją  rozmaite zastrzeżenia.

Nie jest praw dą że dany wyraz jest formą nieprawidłową tylko dla
tego, że dialekt śląski w wersji literackiej nie jest skodyfikowany. Otóż 
badania temu przeczą. Owszem w systemach takich jak śląski nie ma 
normy skodyfikowanej (nawet w zakresie ortografii17, są fragmentarycz
ne opisy gramatyczne), ale istnieje tzw. norma naturalna, czyli przeko
nanie, że w jakiś sposób się mówi, a w inny nie. Obiegowe powiedze
nia, że „co wieś, to inna pieśń”, albo że się g odo ,jak  sie kómu jynzyk  
zawinie dotyczą w zasadzie tylko form w sposób uzasadniony warian
ty wnych, na przykład morfologicznie18.

15 M. M akula, Libretto musicalu „Zolyty" wierszem w śląskiej gwarze z inspiracji 
„ Ożenku ” Mikołaja Gogola, Chorzów 2001; idem , „ Pomsta". Libretto musicalu w śląs
kiej gwarze w czterech aktach wierszem na podstawie „Zemsty" Aleksandra Fredry 
z muzyką Katarzyny Gaertner, Ruda Śląska 1998.
16 M. S zo łty sek , Biblia Ślązoka, Rybnik 2000.
17 W tej dziedzinie trwają najintensywniejsze spory i prace, zob. A. C zesak , Ślązacy 
w poszukiwaniu języka, „Przegląd Polonijny” 2004, R. XXX, z. 3 (113), s. 105-111. Jed
na z nowszych propozycji kodyfikacyjnych znajduje się na stronie www.punasymu.com.
18 Np. na Orawie obok dominującej formy płatew  „podłużna belka wzdłuż głównych 
ścian budynku, do której przybite są krokwie” (poi. „płatew”) notowaliśmy płatwia, 
płatwa, płatwa', zob. J. K ąś, Słownik gwary orawskiej, Kraków 2003, s. 597.

http://www.punasymu.com


154 ARTUR CZESAK

Literacki język Górnego Śląska w wersji zaproponowanej przez 
A. Rocznioka nie jest „autentyczną, czystą gwarą”. Być takową nie 
może, bo gwara „literaryżująca się” musi ulegać zmianom, przekształ
ceniom, neologizacji, standaryzacji. Język Szkoły furganio  nie wydaje 
się też zgodny z tradycją zabawy gwarą (z pewnością nie jest to tra
dycja najbliższa tłumaczowi), nie jest też jednak konstruktem spójnym, 
wartościową propozycją kodyfikacyjną. Co ciekawe, przyjmowany 
jest w dobrej wierze jako gwara „archaiczna”19, co świadczy o słabej 
kompetencji gwarowej u dużej części czytelników śląskiej populacji, 
zwłaszcza na obszarze dawnego województwa katowickiego.

Efekt pracy Rocznioka budzi podziw na przykład krakowskich 
dziennikarzy, niezadających sobie trudu postawienia pytania, czy tym 
językiem cokolwiek jeszcze zostało napisane i czy ktokolwiek tak 
mówi. Za to z zaciekawieniem można skonstatować, że z perspektywy 
krakowskiej Roczniok jest tylko „działaczem śląskim”, podczas gdy na 
Śląsku i w Zagłębiu nierzadko jest postrzegany jako niemal przywódca 
śląskiej irredenty20.

Słownictwo, frazeologia, gramatyka

Należy brać pod uwagę fakt, że w tekście oryginalnym, polskim21, 
mamy do czynienia z humorem nie tylko sytuacyjnym, ale i języko
wym. J. Christa tworzył również neologizmy i zaskakujące połączenia

19 Np. taki głos: „Nie wiem, co chciał udowodnić Rocznik [sic! -  A.C.]. Może to, że 
każde polskie lub polsko brzmiące słowo można zastąpić jakimś wyciągniętym z lamu
sa śląskim odpowiednikiem, którego używano kiedyś-tam-kiedyś. Momentami to eks
tremalnie hermetyczne tłumaczenie staje się kompletnie nieczytelne” (Ywaldeiro, www. 
science-fiction.pl/forum/viewtopic.php?t= 102).
20 „Tłumaczem na gwarę śląską był Andrzej Roczniok, działacz śląski z Zabrza, tłumacz 
pracujący od dwóch lat nad słownikiem polsko-śląskim, liczącym już około 20 tys. słów 
i zwrotów. «Propozycję przyjąłem od razu i z radością. Sama praca nie była łatwa, róż
nice między językiem polskim a gwarą śląską są jednak dość spore. Nie wiedziałem np. 
jak przetłumaczyć samochodowe «biegi». Zadzwoniłem więc do warsztatu i dowiedzia
łem się, że to po prostu gangi. Dodatkową trudnością były lokalne różnice w gwarze, 
inaczej bowiem mówi się w Opolskiem, a inaczej w Cieszyńskiem» -  mówi tłumacz”, 
(www.dziennik.krakow.pl/public/72005/ll.14/Kultura/05/05.html).
21 J. C h ris ta , Szkoła latania, Warszawa 1986.

http://www.dziennik.krakow.pl/public/72005/ll.14/Kultura/05/05.html
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wyrazów, zwłaszcza przez przenoszenie nazw instytucji oraz pojęć dwu
dziestowiecznych w mityczne prasłowiańskie czasy Minniła, na przy
kład „Najwyższej Komnaty Kontroli” (śl. Blank Wiysznij [= wiyrzch- 
niyjl -  A.C.] Izby Kontrole), „klubo-gospoda” (śl. trefynszynk), „stacja 
zaopatrzenia w maść” (śl. maśćsztela sprawnie i z humorem utworzona 
na wzór słowa tanksztela), „zderzenie czołowe” (piźniyńcie przodkuma). 
„Zbój cerze” stali się rojbrami, czyli „rabusiami”. Gdyby szukać w odle
głych rejonach śląskich tradycji, tych z czasów na przykład Władysława 
Opolczyka, okazałoby się, że „zbójcerz” Christy może być kalką niem. 
Raubritter. Przywódca zbójcerzy, tytułowany w polskiej wersji hegemo
nem, w śląskiej wersji stał się firerem. Te formy w tekście komiksu się 
bronią. Pochwalić też można tłumacza na przykład za sprawny przekład 
rymowanego zaklęcia: „Pole las woda wieś nadszedł czas -  miotło nieś” 
jako Woda dziedzina pole las Mietlo furgej, prziszol czas lub za zastąpie
nie poi. „do kroćset!” przez arcyśląskie faruna kandego!

Koniecznie jednak należy wskazać formy językowe, które A. Rocz- 
niok najprawdopodobniej stworzył sam, nie notowane dotychczas w za
pisach języka mieszkańców Górnego Śląska (historia jego naukowego 
badania liczy już ponad 130 lat22). Lansowane przezeń konstrukcje za
pewne miałyby być fundamentem postulowanego i tym samym two
rzonego śląskiego języka literackiego. Z czysto lingwistycznego punk
tu widzenia nie ma powodu do sprzeciwiania się takiej idei, ale mimo 
tego skłaniam się do nazywania konkretnych rozwiązań A. Rocznioka 
irracjonalnymi, zwłaszcza kiedy proponuje formy niepojawiające się 
w żadnej z gwar Śląska. Wymienić można więcej nieuzasadnionych in
nowacji. Oto garść przykładów:
1) używanie nieśląskich form językowych: Rojbry nie bojajum sie 

żodnego -  tzw. nieściągnięta forma czasownika bojać się właściwa 
jest gwarom wielkopolskim i mazowieckim, a nie śląskim23;

22 Tradycyjnie za początek naukowej dialektologii polskiej (i śląskiej) uznaje się wyda
nie rozprawy Lucjana Malinowskiego Beitrage zur slavischen dialectologie, t. I. Ueber 
die Oppelnsche mundart in Oberschlesien (1. Heft: Laut- und Formenlehre). Inaugural- 
dissertation zur erlangung der philosophischen doctorwiirde an der Universitat Leipzig, 
Leipzig 1873.
23 Por. K. D ejna, Dialekty polskie, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993, m. 22.
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2) używanie form fonetycznych, przypominających śląskie tendencje, 
ale utworzonych niezgodnie z etymologią: forma strzeci „trzeci”, 
może utworzona na wzór rzeczownika strzewik „trzewik”, nie była 
notowana podczas badań terenowych24;

3) używanie współczesnych ogólnopolskich potocyzmów bez szcze
gólnego uzasadnienia, na przykład na radocha „na szczęście”;

4) używanie słów znanych dialektowi śląskiemu z innym niż dotych
czas nacechowaniem, na przykład sakramyncki „przeklęty, nieszczę
sny” (z potępieniem)25 jako odpowiednik poi. „nieszczęsny” (ze 
współczuciem) czy lekceważącego gyszefciorz „człowiek interesu” 
jako neutralnego, na przykład Bydżcie naszym wizytantyin, sakra
myncki gyszefciorzu („Bądź naszym gościem, nieszczęsny kupcze”);

5) zastępowanie neutralnego przeczenia nic nacechowanym ekspre- 
sywnie psinco  |j psińco „psie excrementum; także: nic”26; powstają 
wtedy innowacyjne zdania: Psińco utyrmaniune („Nic straconego”), 
Psinco mie zasztopuje („Nic mnie nie powstrzyma”);

6) łączenie przyimka ku z dopełniaczem, konstrukcja sztuczna i nig
dy dotychczas w żadnym języku słowiańskim nie występująca27, 
powstała ze skontaminowania rządu przyimka do (z dopełniaczem) 
i zastąpieniem do przez ku, które zwykle łączy się z celownikiem, 
na przykład ku mieczuw  „do mieczów”, ku landa „do kraju (kra
iny)”, ku groda „do grodu”;

7) znaczne rozszerzenie zakresu użycia archaicznej końcówki -e rze
czowników żeńskich -  tradycyjnie występowała ona w dopełniaczu 
miękkotematowych rzeczowników żeńskich mających w mianow
niku -a, typu „studnia”; tłumacz rozszerza użycia końcówki -e na

24 Por. A. Z aręba , Atlas językowy Śląska, t. 7, cz. 1, Warszawa-Kraków 1989,m. 1421.
25 Por. Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego, red. I. W ronicz, Wisła-Ustroń 1995, 
s. 259.
26 B. C ząstk a -S zy m o n , J. L udw ig, H. S ynow iec  (Mały słownik gwary Górnego 
Śląska, Katowice 2000, s. 204-205) podają jako synonim „figa z makiem” i jako przy
kład użycia formy: Dostaniesz psinco, a nie nadgroda.
27 Właściwie konstrukcje typu szli ku przodka już  się pojawiły, w książce Jerzego B u 
c z y ń sk ie g o  Bojdy śłónskie, Zabrze 2004, z tym że najprawdopodobniej A. Roczniok 
jako wydawca miał wpływ na ostateczny kształt językowy książki. Typowo śląskie są 
quasi-miejscownikowe formy ku lesie, ku mieście, ku kościele, zob. A. C zesak , O ku  
w gwarach śląskich, „Język Polski” 2002, R. LXXXII, nr 5, s. 349-353.
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rzeczowniki kończące się w mianowniku spółgłoską jak  maść (Jed
na krauza calbrowanyj2S maście) czy gowiedź „drób” (pieczunka ze 
gowiedzie), a nawet na twardotematowe, jak na przykład polanka 
(niy widza żodnyj polankie);

8) mechaniczne zastępowanie to przez dyć, na przykład Srogie nieba! 
Dyć heba tyn fiszfeszter!! („Wielkie nieba! To chyba ten rybołów- 
ca!!”).
Te przykłady wystarczająco ilustrują skalę przepełnienia śląskiego 

języka Rocznioka neologizmami, nowymi pożyczkami z języka cze
skiego (huby „grzyby”) i niemieckiego, a także ąuasi-archaizmami ślą
skimi lub anachronicznymi i analogicznymi pseudo- lub nowośląskimi 
(tak będą nazwane, jeśli zostaną przyjęte przez twórców współczesnej 
literatury śląskiej) tworami.

Stosując taki rodzaj przekładu, zyskuje A. Roczniok zamierzony 
-  zdaje się -  efekt „obcości”, trudności czytania po Śląsku. Ta trudność, 
cóż z tego, że sztucznie stworzona, staje się ważkim, mocnym i znoszą
cym dotychczasowe aksjomaty dowodem m.in. na: 1) ogromną odręb
ność języka śląskiego od polskiego; 2) konieczność pracy nad językiem 
śląskim. Z tego drugiego punktu warto wyciągnąć pozytywny wniosek 
praktyczny: należy szkolić tłumaczy literatury „mikrojęzyków literac
kich”29, doszkalać ich w zakresie historii ich dialektu/języka, a także 
uświadamiać im, że znajomość swojej mowy domowej nie daje pewno
ści dokonywania jedynie słusznych i trafnych wyborów translatorskich, 
a tworzenie języka literackiego na podstawie własnego idiolektu nie 
wróży powodzenia tej idei. Sądzę, że po okresie pełnej anarchii styli- 
styczno-ortograficznej znajdą się chętni do tego rodzaju pracy.

28 Calbrowany „zaczarowany, czarodziejski”, z tym że niem. zaubern było dotychczas, 
co dość oczywiste, adaptowane do gwar śląskich jako caubrować (wym. z „u” niezgło- 
skotwórczym); zob. Słownik gwar śląskich, t. 4, red. B. W yderka, Opole 2004, s. 17. 
Głoska -1- w tym kontekście nie ma uzasadnienia.
29 Termin Aleksandra Duliczenki, zob. np. A. .HyjiHneHKo, # 3 u k u  3 m n u u e c K U X  M e H -  

tuuHcme u H3biKU pezuoHcuibHbie (pezuoneKmbi): ueKomopbie MemodojiozunecKue acneK- 
mbi, [w:] Języki mniejszości i język i regionalne, red. E. W rocław ska, J. Z ien iu k o w a , 
Warszawa 2003, s. 27-39.
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A szpas?

Gdzie żart i humor? W tym, że A. Roczniokowi się udało! Całe 
przedsięwzięcie, które miało dostarczyć publiczności chyba wyłącznie 
polskojęzycznej lub bilingwalnej uciechy, zyskało też wymiar huinory- 
styczno-heroiczny: tłumacz, przy entuzjazmie warszawskiej „publicz
ności czytającej”, skądinąd obawiającej się Ślązaków niczym barba
rzyńców30, wydał dzieło, które jest argumentem w walce „o śląskość 
Śląska” i o podniesienie rangi ślunskij godki. Jego strategia translator- 
ska była podporządkowana temu właśnie celowi, a nie rozbudowywa
niu wicności przekładu, czego przynajmniej po trosze oczekuje się od 
tego rodzaju przedsięwzięć. I w tym zdecydowanie przejawiło się ślą
skie przekonanie, że Spafi mufi sein.

S u m m a r y

The main focus o f  the article is the translation o f Janusz Christa’s comic book 
Szkoła latania (Flying School) from the Kajko & Kokosz series into Silesian (ślun- 
sko godka), published in autumn 2005 as Szkoła furganio. It was madę by Andrzej 
Roczniok (another translation, into the Kashubian language by Zbigniew Jankowski, 
is also discussed: Na łatowisku). The comparison o f the original and the translation 
aims to anaiyse the verbal aspect o f comedy in both, and also the references (if any) 
to the Silesian humorist tradition, as well as to indicate the translator’s innovative or 
idiolectal elements.

A serious ramification is the publication o f the Silesian text on eąual standing 
with the Kashubian one. The translator uses his own version o f the literary Silesian 
language, which may serve as a proposal for codifying the dialect and as an argu
ment in the debate on the existence or non-existence o f the Silesian language (and 
nationality).

30 Np. tytuł książki Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska? (red. L. N ija -  
kow sk i, Warszawa 2004) piszącemu te słowa kojarzy się tylko z frazą „idą barbarzyń
cy”. Swoją drogą, skąd i dokąd nadciągają? Ze Śląska na Śląsk?
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